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Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) gir lindrende 
behandling, pleie og omsorg til uhelbredelig syke 
kreftpasienter, pasienter med annen alvorlig, 
uhelbredelig sykdom og døende.  
Arbeidet tar utgangspunkt i den enkeltes behov og 
målet er livskvalitet til tross for alvorlig sykdom.  
Vår virksomhet er og vil alltid være fundamentert på 
hospicefilosofiens kjerneverdier. Pasientbehandling og 
kompetanseformidling går hånd i hånd.  
 
Vi arbeider med å realisere tiltak i NOU 2017:16 og i 
Stortingsmelding Meld.St.24(2019-2020).   
Norge får sin første nasjonale handlingsplan for 
lindrende behandling og omsorg. Stortingsmeldingen 
vil at det skal satses mer på palliativ forskning og at 
palliativ medisin etableres som egen spesialitet.        
 
Året 2021 har som året 2020 vært preget av 
koronaepidemien. Smittevernstiltak har i betydelig 
grad påvirket vår virksomhet både innad og utad. 
 
Våre tilbud gis til noen av de mest sårbare pasientene, 
og det var viktig å opprettholde de tilbudene så 
forsvarlige som mulig ut fra smittevernhensyn. 
Vi har tilpasset oss de til enhver tid gjeldende 
smittevernstiltak. Vi har allikevel gjennomgående hatt 
mindre strenge smittevernstiltak enn sykehuset for 
øvrig. 
Alle våre tilbud dette året har imidlertid vært preget av 
smittvernshensyn både hva gjelder pasienter, 
pårørende, frivillige og ansatte. 
 
Tidligere seksjonsleder Joran Slaaen var i permisjon 
frem til sommeren og endte med å fratre stillingen. 
Dette har medført forandringer i vår ledelsesstruktur. 
Seksjonslederstillingen er blitt borte, men vi har 
beholdt 50% av ressursene til den formelle lederrollen 
ved LLL. Avdelingsoverlege Are K Normann overtar den 
formelle lederrollen ved LLL. 
De resterende oppgavene til tidligere seksjonsleder har 
blitt fordelt mellom de tre gjenværende lederne. 
 
På bakgrunn av ovenstående samt planlagt økt aktivitet 
på Livshjelpsenteret blir legebemanningen økt med en 
ny overlegestilling som ble utlyst høsten 2021 og 
planlagt besatt f.o.m. 1.mars 2022.  
 
Ledergruppen,  

Bente Westad, Rigmor V. Lindahl og Are K. Normann,   

 

 

 
Ledergruppa 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

 Avdeling i Medisinsk klinikk ved   
Lovisenberg Diakonale Sykehus 

 Palliativt Senter med regional funksjon 

 Utdanningssted for leger til 
kompetanseområde i palliativ medisin 

 Enheter: 
o Lindrende døgnenhet 
o Livshjelpsenter 
o Kompetanseenhet (FoU-enhet) 

 Frivillighetstjeneste og våketjeneste 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

 Arbeider for best mulig symptomlindring 
og livskvalitet gjennom hele 
sykdomsforløpet for pasienter og deres 
pårørende i møte med livstruende 
sykdom 

 Arbeider tverrfaglig med forebygging og 
lindring av smerte og andre problemer 
av fysisk, psykisk, psykososial og 
åndelig/eksistensiell art 

 Arbeider rådgivende og konsultativt 
med kompetanseoverføring til 
samarbeidspartnere 

 Arbeidet er fundamentert på 
hospicefilosofiens kjerneverdier 
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Strategi 2020-2025 
Strategien forteller hvor Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp vil rette innsatsen i perioden fram mot 2025. 
Årlige handlingsplaner viser hvordan LLL skal gjøre en 
forskjell innenfor de respektive områdene. 

Satsningsområder 
Videreutvikle Lovisenbergmodellen for lindrende 
behandling, pleie og omsorg gjennom tidlig 
integrasjon, pasienttilpassede forløp og 
kompetanseoverføring 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 
 Vært i front og banet vei gjennom endring og   

interaksjon med samarbeidspartnere 
 Bidratt til styrket kvalitet på palliasjon i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten 
 Etablert en modell for gjensidig hospitering for 

sykepleiere mellom vår Døgnenhet og 
helsehus/langtidshjem 

 Bidratt aktivt til tidlig integrasjon av palliasjon i 
poliklinikk kreft, blodsykdommer og lindring 

 Økt kompetansen på tidlig palliasjon 
 Tatt i bruk flere kartleggingsverktøy (CSNAT, CODE 

m.fl.)  
 Innført rutinemessig bruk av forberedende 

samtaler 
 
Være en foregangsenhet i palliativ behandling 
gjennom kontinuerlig fag-, forskning- og 
kompetanseutvikling 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 
• Egenprodusert forskning på master og 

doktorgradsnivå tilknyttet Kompetanseenheten 
• Bidratt til etablering og samarbeid om aktuelle 

prosjekter innen palliasjon med andre aktører både 
lokalt og regionalt 

• Et ressurssenter for End of Life Care 
 
Palliasjon til andre diagnosegrupper 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 
• Etablert dagbehandlingstilbud til pasienter med 

KOLS og evt. flere diagnosegrupper i samarbeid 
med Medisinsk poliklinikk 

• Etablert døgntilbud for pasienter med KOLS og evt. 
flere diagnosegrupper 

• Integrert flere diagnosegrupper i Lindrende teams 
arbeid, igangsatt og etablert et døgnkontinuerlig 
team for palliativ oppfølging av pasienter i hjemmet 
med ressurser fra spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten (ASIH) 

 

Mål 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp skal: 
1. Med grunnlag i hospicefilosofien, 

kontinuerlig utvikle kunnskap og 
erfaring om behandling, pleie og omsorg 
av alvorlig syke og døende, og 
ivaretagelsen av deres pårørende 

2. Gi optimal helhetlig behandling, pleie og        
omsorg i et tverrfaglig miljø 

3. Videreutvikle tilbudet ved tidlig 
integrasjon og inkludering av forskjellige 
diagnosegrupper 

4. I interaksjon med ulike 
samarbeidspartnere bidra til at 
pasienten skal kunne være hjemme så 
lenge som ønskelig 

5. Være ledende på vårt nivå i 
kompetanseutvikling og 
kompetanseformidling innen lindrende 
behandling i Norge 
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Åpenhet om døden 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 
 Vært pådriver for at helsevesenet har kompetanse 

til å ivareta/behandle den døende pasient og 
dennes familie 

 Økt kvalitet og systematisk oppfølging av 
pårørende og etterlatte ved bruk av CSNAT og 
CODE 

 Påvirket til økt åpenhet om døden i samfunnet 
generelt og helsevesenet spesielt 

 Bidratt til- og påvirket prioriteringsdebatten 
 Bidratt til systematisk bruk av forberedende 

samtaler 
 
Finansiering av kompetanseoverføring 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 
 Bidratt til etablering av finansieringsordninger for 

kompetanseoverføring mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten 

 Bidratt til utvidelse av kompetanseenheten og   
finansieringen av enheten i ordinær drift 

 Bidratt til fast praksisrullering av LIS’ene i 
Medisinsk klinikk til Døgnenheten 
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Organisering og personal 

Organisering 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) er en avdeling 
i Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 
 
De tre lederne er sidestilt organisatorisk og rapporterer 
til klinikksjef og alle tre deltar i klinikkens ledergruppe.  
Are K. Normann har i tillegg fått funksjon som leder for 
LLL.  
 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har følgende 
enheter: 

• Lindrende døgnenhet  
• Livshjelpsenter 
• Kompetanseenhet (FoU-enhet) 

 
Organisatorisk har avdelingen en ledergruppe 
bestående av de tre lederne. 
 

Personal 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har 38,9 stillinger 
fordelt på følgende profesjoner: Lege, sykepleier, 
fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, 
prest, sosionom, kokk og konsulent (tabell neste side) 
I tillegg har vi kjøkkenassistenter og frivillige.  
En av sykepleierne innehar funksjonen som 
barnekoordinator i Medisinsk klinikk. 
 
 
 
 
  

Ledelsen 

Leder og Avdelingsoverlege: 

Are K. Normann 

Avdelingssykepleier Livshjelpsenteret:  

Rigmor V. Lindahl 

Avdelingssykepleier Døgnenheten:  

Bente Westad 

 

Tilbud personalet 

Felles 
• Veiledningsgrupper vår og høst 
• Hvilepuls i kapellet x 1 pr. uke 
• Fagspesifikke tilbud 

Døgnenheten: 

 Veiledning og debrifing ad hoc 

 Koronakaffe ved behov 
 

Livshjelpsenteret: 
• Summemøte x 2 pr. uke 
• Refleksjon 30 minutter annen hver uke 
• Fredagskaffe 
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 Lindrende 

Døgnenhet 

Livshjelp-

senteret 

Kompetanse

-enheten 

Totale 

årsverk 

Kommentar 

Avdelingssykepleier 1.0 1.0  2.0  

Ledende sykepleier 1.0   1.0  

Sykepleiere 19.4 5.4 0.50 25.3 1.75 finansiert fond 

Lege 3.4 1.0  4.4 0.2 avd.overlege 

8.delt vakttjeneste 

Kokk 0.8 0.2  1.0  

Konsulent 1.0 0.4 

økt til 0.6 fra 

juni-20 –des 21 

 1.4 Midlertidig økt til 1.6 fra 

01.06 -31.12 

 

Prest** 0.5 Henvisning  0.5  

Ergoterapeut* 0.4 0.4  0.8  

Fysioterapeut** 1.1 0.6  1.7  

Klin.ern.fysiolog* 0.4 0.4  0.8  

Sosionom ** Henvisning Henvisning  0.0  

Sum 29.0 9.4 0.5 38.3+  

* Ansatt i Medisinsk Klinikk **Ansatt i andre klinikker sykehuset 
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Livshjelpsenteret 

Pasientbehandling 
Vi tilbyr lindrende behandling til pasienter i fra tidlig til 
sen palliativ fase for å yte riktig hjelp til rett tid. 
Livshjelpsenteret ønsker å bidra til at pasienter og 
pårørende kan leve best mulig med sykdom og bidra til 
en trygg hjemmesituasjon i samarbeid med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
Fransiskushjelpen.  

Lindrende poliklinikk 
Poliklinikken gir tverrfaglig vurdering og oppfølging til 
pasienter og pårørende i Lovisenberg sektor, har 
vurderingssamtaler med pasienter henvist til 
dagbehandling og henviser til andre tilbud ved 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp etter behov. 
Poliklinikken er en del av «Kreft, blodsykdommer og 
lindring (KBL)» ved Medisinsk poliklinikk. 

Lindrende dagbehandling kreft 
Er et tverrfaglig gruppetilbud for kreftpasienter med 
fokus på livsmestring til hjemmeboende pasienter i 
Oslo og omegn.  
Det tilbys i utgangspunktet 3 måneders opphold med 
oppmøte en dag i uken.  
Fokus er mestring og livskvalitet gjennom 
undervisning, bevegelse, avspenning og 
samtalegrupper samt individuell oppfølging.  
Ved behov forlenges oppholdet med 3 måneder. 
Lindrende dagbehandling kreft disponerer en plass på 
Lindrende døgnenhet for ukesopphold for dagpasienter 
ved behov. 

Lindrende dagbehandling KOLS 
Er et tverrfaglig gruppetilbud for pasienter med KOLS, i 
samarbeid med medisinsk klinikk.  
Tilbudet gis til pasienter i LDS sektor, og har samme 
fokus som dagbehandling kreft, men med innhold i 
tilbudet tilpasset diagnosegruppen KOLS. 
Lindrende dagbehandling KOLS disponerer en plass på 
Lindrende døgnenhet for ukesopphold for dagpasienter 
ved behov. 

Redusert dagbehandling pga Covid-19 
Dagbehandlingstilbudene var stengt i fem uker i 
perioden mars – april. Etter gjenåpningen medførte 
smitterestriksjonene at pasientgruppene ble delt opp 
og fikk tilbud om oppmøte hver 14.dag istedenfor 
ukentlig.  
  

Kriterier for opphold 
 Uhelbredelig sykdom 

 Behov for avansert smerte og 
symptomlindring 

 Psykososial og eksistensiell problematikk 

 Behov for spesialisert lindrende 
behandling over tid 

Pasientbehandling 
Lindrende poliklinikk 

 Konsultasjoner totalt  353 
o Ved lege 257 
o Ved sykepleier 93 
o Andre faggr 3 

 Andel telefonkonsultasjoner 21.8% 
 
Lindrende dagbehandling kreft 

 Antall dager arrangert  46 

 Antall pasientbesøk totalt 301 

 Antall forskjellige pasienter 38 

 Gj.snitt alder   63.9 

 Gj.snitt antall besøk per pas 7.9 
 
Lindrende dagbehandling KOLS 

 Antall dager arrangert  44 

 Antall pasientbesøk totalt 358 

 Antall forskjellige pasienter 25 

 Gj.snitt alder   71,8 

 Gj.snitt antall besøk per pas 14.3 
 

Lindrende team LDS 

 Antall tilsyn til pas - totalt 479 
o Lege +/- spl 146 
o Spl uten lege 333 

 Rådgivning uten tilsyn av pas 84 

 Palliativ kode (WRBA21)  150 
 

Kurs for pårørende og etterlatte 

 Pårørendekurs x 2: 26 deltagere 

 Etterlattekurs   x 3: 26 deltagere 
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Kurs for pårørende og etterlatte 
Livshjelpsenteret tilbyr kurs til pårørende og etterlatte 
av kreftpasienter og pasienter med annen alvorlig 
somatisk sykdom. Ved å formidle kunnskap, dele 
erfaringer og skape et møtested for mennesker i en 
krevende livssituasjon ønsker vi at pårørende og 
etterlatte skal oppleve trygghet og livsmestring. 
Metodene som benyttes er en kombinasjon av 
individuell tilnærming og undervisning i gruppe, med 
dialoggruppe i etterkant.  

Kompetanseformidling 
LLL arbeider systematisk med kompetanseformidling 
innen palliasjon i møte med samarbeidspartnere innad 
i eget sykehus (LDS) og i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 
 

LDS 
Lindrende team gir veiledning og råd til personalet på 
de medisinske postene, og introduserer aktuelle 
pasienter og pårørende for de ulike tilbudene ved LLL.  
 
Teamet samarbeider tett med sykepleiere og leger på 
medisinsk avdeling for å bidra til at den palliative 
pasient og de pårørende blir helhetlig ivaretatt ved 
innleggelse på LDS. Spesielt ivaretas dette ved å 
prioritere deltakelse på tverrfaglige møter ved de 
medisinske postene.  
 
Alle pasienter som søkes fra sykehuset til Lindrende 
døgnenhet vurderes av teamet. 
 
Det undervises i aktuelle tema, både «bedside» og i 
større grupper på fagdager. Teamet bistår i opplæring 
og igangsetting av for eksempel smertepumper, og 
tilbyr oppfølging.  
 
Refleksjon og veiledning i grupper og individuelt tilbys 
regelmessig til de medisinske postene i tillegg til ad hoc 
veiledning ved behov.  
 
Lindrende team har vært tilstede på de medisinske 
avdelingene på hverdager under pandemiperioden. 
De tverrfaglige møtene har ikke vært mulig å 
gjennomføre pga smittevernrestriksjoner og for små 
møterom – men teamet har vektlagt tilstedeværelse og 
fleksibilitet på postene utfra aktuelle behov og 
henvisninger. 
Tilbudet om veiledning til personalet på postene har 
gradvis blitt gjenopptatt i løpet av året. 
  

Kompetanseformidling 

Metoder:  

 Deltagelse på visitt 

 Bed side teaching 

 Refleksjon/veiledning 

 Undervisning 

 Hospitering 

LDS 

 Veiledning: MIO, post 6  

 Veiledning til sykepleiere med 
studentansvar 

 Veiledning til fagsykepleierne i 
Medisinsk klinikk 

Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

 Samarbeidsmøter med 
kreftkoordinatorene 

 Veiledningsgruppe for 
kreftkoordinatorene 

 Helsehus og langtidshjem 

 Fagdag for helsepersonell 
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Den kommunale helse- og omsorgstjenesten - 
Hjemmetjenesten 
Kreftkoordinatorene i egen sektor er nøkkelpersoner i 
samarbeidet vedrørende kompetanseoverføring til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Lindrende team tilbyr faglig veiledning til 
kreftkoordinatorene en gang per måned og har faste 
samarbeidsmøter. I året som gikk har veiledningene 
blitt utført enten digitalt eller ved fysisk oppmøte.   

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten - 
Helsehus og langtidshjem 
Lindrende team gir undervisning, veiledning og råd i 
lindrende behandling, pleie og omsorg til personalet på 
9 langtidshjem i Lovisenberg sektor, samt 
Gatehospitalet og Hospice/lindrende enhet ved Solvang 
Helsehus.  
Teamet bidrar med samtale, veiledning og sin 
kompetanse for å redusere unødig innleggelse/ 
reinnleggelse fra helsehus og langtidshjem til 
sykehuset.  
Teamet bistår personalet med oppfølging av pasienter 
som skrives ut fra de medisinske sengepostene og 
Lindrende døgnenhet på Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp. 
Langtidshjemmene har siden våren 2020 og deler av 
2021 vært stengt for eksterne samarbeidspartnere 
grunnet stort smittetrykk. Enkelte langtidshjem har 
ønsket veiledning eller undervisning digitalt, og har i 
løpet av året åpnet noe opp for fysisk tilstedeværelse 
med overholdelse av nødvendige smitteverntiltak. 
All annen kontakt og oppfølging har blitt utført pr 
telefon. 

Testpoliklinikk Covid-19 LDS 
Redusert aktivitet og samarbeid med våre 
samarbeidspartnere førte til at vi kunne omdisponere 
noen sykepleieressurser til testpoliklinikken for ansatte 
de to første månedene av året for koronatesting av 
sykehusansatte.  

Psykososialt team korona 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har gjennom hele 
koronapandemien bidratt med 3 sykepleiere med 
veilederkompetanse fra Livshjelpsenteret i Psykososialt 
team Korona.  Livshjelpsenteret har hatt  
koordinatfunksjonen og har bidratt som veiledere og 
tatt vakter med å betjene vakttelefonen. Teamet har 
hatt tilsammen 26 veiledningsgrupper, hvor 
hovedtyngden av grupper ble gjennomført våren 2021.   
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Lindrende døgnenhet 
 
Lindrende døgnenhet er et tilbud til pasienter med 
alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende 
behandling, pleie og omsorg. Døgnenheten har 12 
enerom og er primært et tilbud til pasienter i 
Helseregion Sør-Øst. 

Behandlingsforløp 
 

Korttids forløp    

 
 
 
 
1 – 2 ukers forløp    

 
 
 
 
Terminalt forløp 
 
 
 
Korttidsforløp: Livshjelpsenteret disponerer to 
plasser til ukesopphold ved LLL døgnenhet for 
pasienter som trenger et kortere opphold for 
optimalisering av smerte- og symptomlindring.  
En plass for KOLS pasienter og en for kreftpasienter.  
 
1-2 ukers forløp: Alle andre pasienter får i 
utgangspunktet et tidsavgrenset opphold på 1-2 uker. 
Vi erfarer at pasienten nå oftere kommer i en tidligere 
fase av sykdommen, og at flere har gjentagende 
innleggelser. For 2021 hadde vi 340 innleggelser 
fordelt på 239 pasienter.  
Pasienter som er godt lindret og stabile i sin sykdom 
reiser som oftest hjem, alternativt til helsehus.  
Når pasienter utskrives hjem er målet at dette skal 
oppleves trygt både for pasient og pårørende.  
Vi har normalt nettverksmøte i forkant av utskrivning, 
og har et godt samarbeid med hjemmetjeneste, 
kreftkoordinator og Fransiskushjelpen. Dette har vært 
annerledes i koronatiden, da er forberedelser til 
utskrivelser til hjemmet gjort via telefon og digitale 
møter. 
 
Terminalt forløp: Pasienter som vi antar har kort 
forventet levetid blir i enheten til de dør.  

 

Kriterier for innleggelse 
 Uhelbredelig kreftsykdom eller KOLS 

 Behov for avansert smerte- og 
symptomlindring 

 Psykososial og åndelig/ eksistensiell 
problematikk 

 Over 18 år 
 

Statistikk døgn 
 Antall henvisninger   527 

Andel henviste som fikk plass 64,7 % 

 Antall pasienter innlagt  341 

 Antall pasienter utskrevet 340 
o Utskrevet hjem   42.3 % 
o Utskrevet helsehus  17.6 % 
o Utskrevet sykehus    12.3 % 
o Døde    27.6 % 

 Pasient karakteristika 
o Antall ulike pas.  239 
o Snitt liggetid, dager 10,4 
o Snitt alder   65.9 
o Kvinner  55.9 % 
o Menn   44.1 % 

 Epikrisetid 
o Innen 1 døgn   75.1 % 
o Innen 7 døgn  97.6 % 

Livshjelpsenteret Ukesopphold 

Hjem/Helsehus Tidsavgrenset 

Død Evt forlenget  
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Tilbud 

Pasienter 
Pasientene har ofte komplekse og sammensatte 
problemstillinger. Vi kartlegger hva hver enkelt pasient 
og pårørende trenger og benytter ressursene i det 
tverrfaglige teamet for å imøtekomme behovene så 
godt det lar seg gjøre. Vår oppgave er, gjennom god 
helhetlig lindring, å bidra til at livet blir best mulig både 
for pasient og pårørende. 

Pårørende  
Når pasienter legges inn på døgnavdelingen er vår 
filosofi at det er hele familien som har et opphold.  
Pga Covid-19 ble dette skadelidende i 2021 
Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av 
helhetstenkningen. Vi er opptatt av hvilke behov de 
pårørende har, og tilbyr samtaler for å kartlegge dette. 
Barn og unge har også krav på informasjon og 
ivaretakelse, og det er et mål at de skal føle seg 
velkomne og trygge. Alle får normalt tilbud om 
pårørendesamtaler, familiesamtaler og oppfølging av 
barn som pårørende både i forkant av, under og etter 
dødsfall. Dette har vi opprettholdt så godt vi har kunnet 
under strenge koronaregler. 
For ikke å få smitte i avdelingen måtte vi ta 
forholdsregler og begrense pårørende i avdelingen. Det 
har vært krevende både for pårørende og ansatte, men i 
de aller fleste situasjoner har vi klart å samarbeide på 
en god måte både hva gjelder mulighet til besøk og 
overholdelse av smittevern. 

Etterlatte   
Målet for denne delen av vårt arbeid er at etterlatte skal 
oppleve støtte til å mestre et liv uten den de har mistet.     
Før korona inviterte vi til samtale med 
primærsykepleier 4-6 uker etter dødsfallet. Pga 
pandemien fikk ingen dette tilbudet i 2021. 
Hver første onsdag i måneden får etterlatte tilbud om å 
delta i sorggruppe. Gruppen ledes av sykepleiere og 
lege fra Døgnenheten. I samhandling med andre 
etterlatte kan deltagerne få bearbeide egen sorg og 
lære hvordan den virker inn på tanker, følelser, kropp 
og relasjoner.  
 
En sykepleier fra LLL deltar i tilbudet «Sorggrupper for 
barn» i regi av OUS. 
 
Fra 2019 brukes CODE som evalueringsskjema for 
etterlattes vurdering av omsorgen for døende.   

 

Sorggruppe 
Oktober:     4 deltagere 
November: 3 deltagere 
Desember:  7 deltagere 
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Arbeid med «Barn som pårørende» og 
etterlatte i Medisinsk klinikk 
 
Målsettingen med arbeidet som barnekoordinator er å 
bidra til at barn som pårørende og etterlatte får 
oppfølging etter Lov om Helsepersonell § 10 a og b og 
Lov om Spesialisthelsetjenesten §3 -7a.  
Medisinsk klinikk har to barnekoordinatorer, en i 10 % 
stilling, mens den andre barnekoordinatoren har dette 
uten ekstra stillingsbrøk for arbeidet.  
Berte Bjørg Moen fra medisinsk akuttmottak har vært 
koordinator frem til 01.09.21  
Barnekoordinatorene er underlagt klinikksjefen. 
Året har vært preget av koronapandemien og det har 
derfor vært avholdt få møter med de barneansvarlige.  
 
Oppgaver i 2021: 
 Fra 01.09 har det vært 2 møter med de 

barneansvarlige. Ett fysisk og ett med egenstudier 
 Fokus for de barneansvarlige har vært å 

gjennomføre kursene i læringsportalen, hhv 
“Bekymringsmelding til barnevernet“ og “Barn som 
pårørende- pasientens barn og søsken” 

 27.10 ble det avholdt en halv fagdag med fokus på 
det nye kartleggingsskjemaet og foredrag av Anne 
Kirsti Rud, spesialist i klinisk pedagogikk ved NWI 

 Fra 01.09 har det vært 5 møter med alle 
barnekoordinatorene ved LDS. Det har vært 
arbeidet med aktuelle saker knyttet til e- læring og 
arbeidet med å lage en kortere og mer 
brukervennlig versjon av bekymringsmeldingen. 

Arbeid med «Barn som pårørende» og 
etterlatte ved LLL 

 
 Barneansvarlige har vært spesialist i onkologisk 

fysioterapi Britt Carlsen, spesialsykepleier Christina 
Brucker Finsal (før 1.sept) og spesialsykepeler Mari 
F. Blestrud (etter 1. sept) 

 I samarbeid med arbeidsgruppen for familiearbeid 
ved LLL har de hatt 2 faglunsjer. 

 Samarbeidet mellom Lindrende team LHS, de 
medisinske postene og Lindrende døgnenhet har 
vært viktig for å ivareta familiene i dette året preget 
av pandemien. Spesielt besøksrestriksjoner har 
gjort det utfordrende. 

 På tross av utfordringer knyttet til Covid-19 har 
barn som pårørende blitt fulgt godt opp gjennom de 
barneansvarlige og personell ved LLL. 

 Lindrende team har fulgt opp familiene og 
personalet ved de medisinske postene LDS 

Barnekoordinatorer Medisinsk 
klinikk 2021 
Spesialsykepleier Lisa Scheibert LLL. 
Avdelingssykepleier Caroline Hammer post 6  

Enheter med barneansvarlige i 
Medisinsk klinikk 

 Medisinsk akutt mottak 

 Medisinsk intensiv 

 Hospice Sangen 

 Post 10 

 Post 8 

 Post 7 

 Post 6 

 Post 2 

 Medisinsk poliklinikk 

 Lindrende døgnenhet 
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Arbeidsgruppe for familiearbeid på LLL 
 
Arbeidsgruppen startet opp i mars 2021.  
Det første gruppen gjorde var å gå gjennom mandatet i 
samarbeid med KE og ledergruppen. 
 

• Gruppen har hatt møter 4 ganger i 2021 
• Arrangert 2 faglunsjer  
• Digitalt samarbeidsmøte med 

kreftkoordinatorene i våre bydeler. Målet var å 
få en åpen dialog om hvordan vi sammen kan 
ivareta barn som lever med en syk forelder og 
hvordan vi kan ivareta barn som etterlatte.  
 

Tiltak i 2021: 
• Arbeidsgruppen kan kontaktes for behov av 

drøfting/støtte/undervisning/veiledning i 
barnehage/skole 

• Arbeidsgruppen har laget en oversikt over hva 
LLL kan tilby barn som pårørende 

• Kreftkoordinatorene inviteres med på faglunsj 
med fokus på barn/familien 

• Arbeidsgruppen lager en oversikt over anbefalt 
litteratur/materiell beregnet for barn som er 
pårørende til alvorlig syke 

• Arbeidet fortsetter i 2022 

  

 

Mandat for «Arbeidsgruppe for 
familiearbeid på LLL» 
Arbeidsgruppen skal: 

 Bidra til økt kunnskap på LLL om 
ivaretakelsen av familien. 

 Ha et særlig fokus på barn som pårørende 
og etterlatte. 

 Være oppdatert på kunnskap innen 
fagområdet familiearbeid. 

 Bidra blant annet i faglunsjer/fagdager 
innen dette fagområdet. 

 Ha tentativt minimum 4 møter i året 

 Følge opp handlingsplanen for LLL med 
fokus på familiearbeid. 

 
 

Sammensetning av arbeidsgruppen 
per desember 2021: 
 Kompetanseenheten: Anine Dagestad 

spesialsykepleier 
 Barneansvarlig LLL: Mari F. Blesrud 

spesialsykepleier 
 Døgnenheten: Christina Brucker Finsal, 

spesialsykepleier 
 Lindrende team LHS: Lisa Scheibert, 

spesialsykepleier  
 Annen faggruppe enn 

sykepleiergruppen: Britt Carlsen 
spesialist i onkologisk fysioterapi 
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Kompetanseenheten 
Kompetanseenheten (KE) har ansvar for intern 
fagutvikling, fag- og forskningsprosjekter. 
 
Bente Baklund, spesialsykepleier ved Livshjelpsenteret 
har hatt en 40% stilling. Ragnhild Monsen er i 25% 
stilling KE og 75 % stipendiat.  
 
Pandemi og smittevernsrestriksjoner satte 
begrensninger slik at gjennomføring av faglunsj og 
fagdager ikke ble gjennomført i samme omfang som før.  

Fagarbeid 
Faglunsj er et viktig møtepunkt for undervisning, 
refleksjon og faglige diskusjoner i personalgruppen. 
Faglunsj arrangeres hver onsdag fra kl. 11.30 – 12.30.    
Artikkelgjennomgang er et fast innslag i faglunsjen.  
På grunn av smittevernrestriksjoner gjennom hele året 
ble faglunsjene gjennomført med en hybridløsning, der 
foredragene ble sendt via Join. Det ga oss mulighet til å 
invitere foredragsholdere fra Møre og Romsdal og 
Stavanger. 
 
Fagdager arrangeres x 4 per år. I 2021 ble 3 fagdager 
avholdt.  
 
Lovisenbergdagen ble markert med et 
halvdagsseminar i auditoriet 8. oktober. Det ble en 
hybridløsning med 2 eksterne foredragsholdere 
(Kristine B. Bøe og Marit Slaaen) og en representant fra 
Kreftforeningen. Oppslutningen var langt lavere enn 
tidligere.  
 

Fag- og forskningsprosjekter 
iLive: Planlegging for oppstart av forskningsprosjektet 
iLive. LLL skal i samarbeid med Kompetansesenteret i 
lindrande behandling, Helse Vest, delta i den prospektiv 
kohortstudien som skal gjennomføres i 11 land. 
Prosjektet vil gi innsikt i opplevelser og erfaringer med 
døds- og sorgprosessen hos pasienter, pårørende og 
helsepersonell. LLL skal rekruttere 40 pasienter. 
 
E-StOIC: LLL ble i 2021 kontaktet av Trinity College 
Dublin, University College Dublin og Our Lady's 
Hospice Dublin (A. Davies) for å være ledende 
studiested i Norge for E-Stoic – et observasjonsstudie 
som skal undersøke opioidindusert obstipasjon hos 
pasienter med kreftsmerter. Anita Tollisen er 
prosjektleder. Are K. Normann og KE er 

Tema faglunsj 

 Kvalme 

 Lymfeødem 

 Presentasjoner fra Landskonferansen 

 KOLS 

 Uønskede hendelser 

 Ernæring 

 Smertelindring 

 Familiearbeid 

 Palliativ plan 

 Psykologens rolle i palliativt team 

 Presentasjoner fra fag- og 

forskningsdagene 

 Artikkelgjennomgang 

Fagdager 
«Pasientforløp for kreftpasienter etter 
avsluttet tumorrettet behandling» med 
Ørnulf Paulsen i Telemark 
«Barn som pårørende» med Tove Bergh 
«Veiledning under koronapandemien ved 
LDS» med Bente Baklund 
 

Publiserte artikler LLL

A mouth rinse based on a tea solution of 
Salvia officinalis for oral discomfort in 
palliative cancer care: a randomized 
controlled trial. R. E. Monsen, B. B. 
Herlofson, C. Gay, K. G. Fjeld, L. H. Hove, K. E. 
Malterud, et al. Support Care Cancer 2021 
Vol. 29 Issue 9 Pages 4997-5007  
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kontaktpersoner på LLL. Min 60 -120 (max) pasienter 
på døgn skal inkluderes. REK søknad ble sendt 
november 2021. Planlagt oppstart på nyåret 2022.  
 
OralHAC: Munnhelse til palliative pasienter.                    
Et samarbeidsprosjekt med Institutt for klinisk 
odontologi, UiO. Analyser og arbeid med prosjektet 
inngår i en ph.d.-studie (2020-2022) og studien heter 
nå OralHAC (Oral Health in Advanced Cancer). Artikkel 
om studien og funn ble publisert i Supportive Care in 
Cancer i 2021.  
 
CODE: Evalueringsskjema til etterlatte ved LLL. 
Oppstart høsten 2019. Målet er inklusjon av 100 
pårørende. I 2021 nådde vi inklusjonsmålet. Analyser 
gjenstår.  

 

Deltagelse 
KE er 2021 representert i: 

 LDS sin forskergruppe for Symptomer og 
helserelatert livskvalitet 

 Styreleder for Norsk Palliativ Forening 
 Referansegruppen til Kompetansetjenesten i 

lindrende behandling Helse Sør-Øst 

 

Presentasjoner fra LLL 
Landskonferansen i palliasjon Oslo: «Intimitet og 
nærhet i et sårbart landskap» ved Bente Baklund.  
Fag- og forskningsdagene for sykepleiere Helse sør-øst:  

 Posterpresentasjon: «», Anine Dagestad og Lise 
Strand 

 Muntlig presentasjon (digitalt): «Salvia 
officinalis som munnskyllevann til å lindre 
munnplager hos pasienter med alvorlig 
kreftsydkom – en randomisert kontrollert 
studie», Ragnhild Monsen. 

Sykepleiekongressen 2021, posterpresentasjon: 
«Behandling av sopp i munnhulen hos alvorlig syke med 
kreftdiagnose», Ragnhild Monsen et. al. (OralHAC) 
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Hospitanter og studenter 
Studenter og hospitanter tilbys vanligvis praksis på 
både Døgnenheten og Livshjelpsenteret.  
 
Våren 2021 var det ingen hospitanter hos oss pga  
Covid-19 situasjonen, men det var 3 studenter fra 
OsloMet, videreutd. Kreftspl. 
 
Høsten-21; var det totalt 7 stk hospitanter (1 fra Bardu, 
3 fra bydel Ullern, 1 fra Tromsø, 1 fra med. pol. kl , LDS 
og 1 fra annet sted) samt 6 studenter fra VID, videreutd. 
kreftspl. 

 

Videre- og etterutdanning  
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har tilrettelagt 
arbeidstid for følgende videreutdanninger: 
 
 Ragnhild Monsen: Fra november 2019 stipendiat 

ved Institutt for Helse og samfunn, UiO (2020-
2021/22). Oral Health in Patients with Advanced 
Cancer (OralHAC) 

 Runa Eilertsen: Videreutdanning i palliasjon 
2021/2022  

 
 

  

Studenter: 5 
Kreftsykepleie: 

 OsloMet: 2 (6 uker) 

 VID: 3 (5 uker) 
 

Hospitanter: 15 
 Palliasjon, Bergen: 1 (2 uker) 

 Palliasjon, LDH: 8 (2 dager – 1 uke) 

 Helsehus/Langtidshjem/Bydeler: 6 (2 

dager- 1 uke) 
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Frivillig arbeid 

Frivillighetstjeneste 
Frivillighetstjenesten er en høyt verdsatt tjeneste på 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp. De frivillige går i 
turnusvakter på 4 timer x 2 på dagtid og er tilstede på 
både Livshjelpsenteret og Lindrende døgnenhet.  
Vi har pr. i dag en stab på 12 dyktige frivillige som hver 
dag utgjør en forskjell for pasienter, pårørende og 
ansatte.  
De frivillige utfører mange ulike praktiske oppgaver 
som for eksempel stell av blomster, rydding av varer fra 
sentrallager og tøy, bidrag med hjelp på kjøkkenet.  
I tillegg utfører de mer pasientrettede oppgaver som 
følgetjeneste til og fra sykehus, servering av 
forfriskninger inne på pasientrom, deltagelse i praktisk 
tilrettelegging i dagbehandlingstilbudet med bl.a. 
servering og følge til og fra pasienttransport. 
De frivillige deltar også på kursvirksomheten for 
pårørende og etterlatte på Livshjelpsenteret. 
Tjenesten koordineres av en frivillig i samarbeid med 
avdelingssykepleier på Livshjelpsenteret. 
Vi inviterer til frivilligsamlinger 4 ganger pr år, i tillegg 
til fagdag med julegrøt i desember sammen med 
ansatte på LLL. 
En av de frivillige sitter i brukerutvalget ved sykehuset. 
Utvalget er et uavhengig rådgivende organ for 
sykehuset og rapporterer til administrerende direktør. 

Våketjeneste 
6 frivillige er tilknyttet våketjenesten.  
Oppfølging av våketjenesten er satt i system, både 
individuelt etter behov og i refleksjonsgruppe hver 
6.uke. Vi erfarer at dette er god ivaretagelse av den 
enkelte våker og har betydning for videre utvikling av 
tjenesten.  

Frivillighetstjeneste i pandemien 
Alt frivillighetsarbeid ble tatt ut av den daglige driften 
fra mars til medio mai, på bakgrunn av at de frivillige 
ikke er definert som nødvendig personale for å tilby 
adekvat helsehjelp. 
Etter at de frivillige hadde fått to doser med Covid-19 
vaksine, kunne de komme tilbake på Lovisenberg 
Lindring og Livshjelp. 
Våketjenesten har vært delvis i drift i 2021, og har hatt 
tilsammen 12 våkeoppdrag. 
Det har kun vært mulig å samle de frivillige til en 
sommerlunsj og en høstsamling med de gjeldende 
smittevernreglene godt ivaretatt.  

Frivillighetstjenesten  
 1 sommerlunsj for de frivillige 

 1 frivillighetstreff i september 
 

Antall frivillige 
 I løpet av 2021 har frivilligstaben blitt 

redusert fra 17 frivillige til 12 frivillige. 
 Rekruttering av nye frivillige har ikke 

vært mulig å gjennomføre pga de 
strenge smittevernsrestriksjonene. 

 

Antall våkere 
 6 frivillige er tilknyttet våketjenesten. 
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Annet 

Internasjonalt samarbeid 

Etter at palliasjonsprosjektet i Nkhoma, Malawi ble 
avsluttet ultimo 2020 for LLL’s vedkommende har ikke 
LLL engasjert seg i noe internasjonalt arbeid i 2021 

LLL i media 
 Kreftkompasset nr 69 podcast (publisert 2021) 

«Marit Bergum Raasok – Ung med eggstokkreft» 
Marit er spesialsykepleier og jobber ved LLL 

 Kreftkompasset nr 43 podcast (publisert 2020) 
«Anine Dagestad – Å snakke med barn og unge 
om kreft» 
Anine er spesialsykepleier og jobber ved LLL 

 Kreftforeningens webinar 22.09.21 i 
forbindelse med pårørendedagen med 
deltagelse av barnekoordinator Lisa Scheibert 

 Nrk.no Nettartikkel 09.01.21 vedrørende 
enpasient fra Lindrende døgnenhet «Anita 
slipper å dø alene» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disputas med relasjon til LLL 
Vibeke Bruun Lorentsen forsvarte sin doktor grads 
avhandling «Den tvetydige lidende kroppen – en 
mulighet til å oppdage nyanser i forståelsen av 
verdighet» den 29.01.2021 ved OsloMet.  
Avhandlingen bygger på intervjuer med sykepleiere, 
pasienter og pårørende ved Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp 

 

 


